
 

1 
 

Iktatószám: Á/     -    /2021 
Pénzügyi Bizottság 

Rendes 
Nyílt 

 
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2021. június 30-án 18:00 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Deltai Károly     polgármester 
dr. Földvári-Nagy László   bizottsági tag, levezető elnök 
dr. Vida Rolland    bizottsági tag 
Koltai Piroska     alpolgármester 
Király Péter     bizottsági tag 
Láng Richárd     bizottsági tag 
Halász Terézia     képviselő 
dr. Lack Mónika               jegyző 
Kovács Erika     pénzügyi csoportvezető 
Hoós Péter     településüzemeltetési ügyintéző 
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, 
megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Polgármester 9. napirendként 
egyéb napirend során szeretne felszólalni, a meghívóban szereplő 9. napirend 10.-es sorszámot kap.  Az 
új napirendet határozathozatal mellőzésével a bizottság elfogadta. Hitelesítőnek felkéri Vida Rollandot 
 
Javasolt napirend:  
 
1./ Helyi adórendeletek felülvizsgálatának kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
2./ Díjrendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
3./ Koronavírus világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő károk hatékony 
enyhítéséről szóló támogatás felhasználása 
Előterjesztő: polgármester 
 
4./ Közbiztonsági koncepció kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
 
5./ Zöldterület gondozásra fordított éves keretösszeg felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
 
6./ Óvodai udvari játszóeszköz fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
 
7./Területi védőnői körzet fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
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8./ Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
Előterjesztő: polgármester 
 
9./ Egyéb 
Előterjesztő: polgármester 
 
10./ Polgármester jutalma 
Előterjesztő: alpolgármester 
 

Napirendek tárgyalása: 

1./ Helyi adórendeletek felülvizsgálatának kérdése 
Előadó: polgármester  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.  
 
Deltai Károly, polgármester: Azt javaslom, hogy teljes átrendezést ne hajtsunk végre, konfliktusos 
időszaknak nézünk elébe a központi politikában is, bevételeink az évben elegendőek voltak. Szaporodó 
társasházak adózását rendezni kell. Ne menjünk bele szerintem teljes adóreformba.  

dr. Vida Rolland, képviselő: 2022-ben választások lesznek, azt javaslod, hogy erre hivatkozva ne 
emeljünk?43 2024-ban önkormányzati választások, akkor meg azért ne reformáljunk? Tavaly beszéltünk 
minimumadóról, de a társasházak esetében nem voltunk eddig konszenzusban.  

Koltai Piroska, alpolgármester: Úgy emlékszem egyetértettünk abban, hogy legyen új rendszer. Az új 
rendszer elemeiben nem értettünk egyet. Vegyük figyelembe, hogy az is egy döntés, ha nem módosítunk, 
de fenntartunk egy igazságtalan rendszert.  

Halász Terézia, képviselő: Javasolnám a kedvezményrendszer felülvizsgálatát. Szociális rendeletünkben 
is a kedvezményrendszer felülvizsgálatára van véleményem szerint szükség. 

dr. Földvári-Nagy László, levezető bizottsági elnök: Korszerűtlenek az adórendeleteink, igazságtalanok, 
aránytalanok. Adó és szociális rendelet együttes módosítására van szükség. Azért javaslom az 
építményadó felülvizsgálatának elhalasztását, mert ezzel legalább tudunk tervezni, ki tudja mi jön a jövő 
évben. Iparűzési és az idegenforgalmi helyi adórendeletekben az emelést már egyszer elvégeztük, csak 
központi veszélyhelyzeti szabályozás miatt vissza kellett vonni. Ezt javaslom léptessük hatályba 
januártól.  

Láng Richárd, bizottsági tag: Szükséges szerintem a korszerűsítés. Tavaly szerintem már egyetértettünk 
abban, hogy az építményadó-kedvezményekhez hozzá kell nyúlnunk.  

Király Péter, képviselő: Nem hiszem nyáron előre jutnánk az adóreform elvégzésben, a bevételeket és a 
kiadásokat kell hozzá látnunk.  

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

1 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Iparűzési és az idegenforgalmi helyi adórendeletekkel kapcsolatos módosítás 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az iparűzési és az idegenforgalmi 
helyi adórendeletekkel kapcsolatban fenntartja az emelés mellett a támogató álláspontját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az 
alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
2 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 

 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Telek és építményadó helyi rendeletekkel kapcsolatos módosítás 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a telek és építményadó rendeletekkel 
kapcsolatban további egyeztetést javasol, hogy július végére, augusztus elejére egy javaslatcsomag 
összeálljon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Díjrendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: A díjakra vonatkozóan mindenképpen javaslok módosítást, magasabbak a 
bekerülési árak, infláció is nőtt. Sportcsarnok és Kodolányi Közösségi Ház esetében van már egy 
minimális működési tapasztalatunk.   
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Az a kérdés, hogy mi az irány, mihez nyúljunk hozzá, erről kérek javaslatot.  

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

3 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Önkormányzati díjrendeletek felülvizsgálata 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzati díjrendeletek felülvizsgálatára 
irányuló rendelet tervezetek előkészítésére. 



 

4 
 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021.09.15. 
 
 
3./ Koronavírus világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő károk hatékony 
enyhítéséről szóló támogatás felhasználása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Kaptunk egy egyszeri kulturális támogatást, most erre egy programot 
dolgoz ki a Kodolányi Közösségi Ház vezetője, ha tetszést nyer a központi döntéshozóknál, akár 
rendszeres támogatás is lehet belőle. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

 
Telki Község Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága 
4 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 

 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Koronavírus világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő károk  

hatékony enyhítéséről szóló támogatás felhasználása 
 

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet 
részéről a koronavírus világjárvány által okozott a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése 
érdekében biztosított 2.000.000.- Ft összegű támogatást a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 
intézmény kiadásaira használja fel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Közbiztonsági koncepció kérdése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Közterületi közbiztonsággal nem állunk jól, kamerarendszer bővítésén 
gondolkozhatunk. Közlekedésbiztonsággal kiemelten foglalkoznunk kell. Gyakoribb trafipaxolásra, 
tájékoztatásra szükség lehet. Veszélyhelyzeti metódusokkal foglalkoznunk kell, mit csinálunk tűzvész 
stb. esetén. Internetes bűnelkövetés megnőtt. Drog, bandázás Telkiben is kezd megjelenni. 
Környezetkárosítás, közművekkel kapcsolatos lehetséges bűncselekményekre is gondolnunk kell. 
Véleményem szerint nem a kamerákon múlik, hogy milyen a közbiztonság. Véleményem szerint a 
szociális összetételtől függ egy település közbiztonsági helyzete. Bűnözési turizmus szerencsére 
megszűnt. Polgárőrség erősítésére van szükség, hogy reggelente akár iskolánál, óvodánál jelen 
legyenek.   
 
dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök: Közterületi rongálás is fontos téma. Megvalósítási 
ütemtervet is kapcsoljunk az anyaghoz. Tudomásom szerint, kamera telepítés láz van a környező 
településeken. Szerintem a kameráknak van bűncselekmény-visszatartó ereje.  
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Koltai Piroska, alpolgármester: Melyik kamera működik, melyik működik megfelelően, hatékonyan? 
 
Deltai Károly, polgármester: Van olyan kameránk, amit nyáron lombos fa eltakar, van mit racionalizálni. 
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Volán busz figyelésre is tudnánk használni a kamerarendszert, tudnánk 
következtetni, hogy mennyit késnek a buszok.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Muskátli parkolóknál már korábban megegyeztünk a megállni tilos és 
várakozni tilos táblák kihelyezésében, szeptemberre kellene ennek elkészülnie.  
 
Deltai Károly, polgármester: Nincs akadálya, megoldjuk.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

5/2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Közbiztonsági koncepció összeállítása 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy elkészíti a település közbiztonsági és 
bűnmegelőzési koncepcióját.  A Közbiztonsági és bűnmegelőzése koncepció által érintett területek: 

- az általános bűnügyi közbiztonság,  
- közterületi közbiztonság,  
- közlekedésbiztonság, veszélyhelyzeti közbiztonság,  
- adat- és kiberbiztonság,  
- családvédelmi- és gyámügyi természetű közbiztonsági kérdések,  
- környezeti veszélyforrásokkal összefüggő közbiztonsági kérdések. 

 
A Koncepció összeállításába az illetékes rendőri szerveket, polgárőség helyi szervezetét, helyi polgári 
védelmi referenst és a családgondozó, adatvédelmi referens kerüljön bevonásra. 
 
A koncepció fő tartalmi elemei az alapelvek megfogalmazásán túl egy helyzetelemzés, a bűnmegelőzési 
tevékenység tapasztalatainak felvázolása, a célok és prioritások megfogalmazása, illetve a koncepció 
megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok kell képeznie. 
 
 
Felelős: Polgármesteri Hivatal  
Határidő: 2021. szeptember 15. 
 
5./ Zöldterület gondozásra fordított éves keretösszeg felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Nagyon alacsony a keretösszeg, gondozatlan látvány egyre elterjedtebb 
a faluban, 17-20-30 ezer forintonként is beterjeszthetjük a felmerülő emelési igényeket, de javasolnám 
az előterjesztés szerinti magasabb összeget.  
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Láng Richárd, bizottsági tag: Közlekedésbiztonsági szempontból intenzívebb zöldgondozásra van 
szükség. Gondolok például a Lejtő utcai kihajtásra.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

6 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Zöldterület gondozásra fordított éves keretösszeg felülvizsgálata 
 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zöldterület gondozási feladatok 
ellátására a 2021.év költségvetésben biztosított költségvetési forrásokat 2.600.000,- Ft +ÁFA-val 
megemeli. A többlet forrást a 2021.évi költségvetés működési tartalékkeret előirányzat terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6./ Óvodai udvari játszóeszköz fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Deltai Károly, polgármester: Óvodai játszókerti játékok felülvizsgálata várható. Az Óvoda-Iskola 
Alapítvány szeretne játékokat telepíteni, egy pályázat is folyamatban van, reméljük nyerünk rajta. 
Óvodától kaptunk egy javaslatcsomagot új kerti játékokra interneten fellelhető árak felsorolásával, de a 
telepítéssel, tereprendezéssel, fenntartási, szabványosítási költségekkel nem számoltak. A napokban 
dolgozik a kormány az építőanyagok hatósági árazásán, az árajánlatokban szereplő tételek naponta 
változhatnak.  
 
Koltai Piroska, alpolgármester: Az óvoda dokumentuma alapján jelenleg a Harangvirág utcai óvoda 
kertjében 9 játékból 6 használhatatlan. Szeptemberben meg kell lennie az új eszközök telepítésének, ha 
most gondolkodunk a játékokok cseréjén, már el vagyunk késve. Az óvoda anyagából nem derül ki 
melyik játékot cserélnék és miért pont azokat és milyen szempontok alapján lett használhatatlannak 
nyilvánítva. Halápiné Kriston Judit óvónő felajánlotta a segítségét ennek az egész feladatnak a 
koordinálásában. Kezeljük komplexen a feladatot, legyen az a cél, hogy szeptemberre meglegyenek a 
játékok.  
 
Hoós Péter, műszaki ügyintéző: Szakemberrel szeretném véglegesítteteni, hogy melyik játék 
használhatatlan. Folyamatban van egy pályázat elbírálása óvodai kerti játékokra. 3 árajánlat kell minden 
egyes eszközre, az óvoda anyagát kiegészítettük a járulékos költségek kalkulációjával, ez plusz 300-400 
ezer forintokat rátett a játékok árára. Lesz olyan játék, amiről kiderülhet, hogy felújítható a szakértői 
felmérés után. Beszerzési szabályzatunkat is be kell tartani az beruházások végrehajtásánál.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Véleményem szerint az előterjesztés szerinti arák túlzottak, internetes 
keresések alapján töredékéért vannak ilyen játékok.  
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Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: A forrás megvan, most egy formai döntés kell, következő 
képviselő-testületi ülésen további döntésre nincs is szükség. A forrás az óvodánál van, óvoda önálló 
intézmény, aki dönthet.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 
 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

7 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Óvodai udvari játszóeszköz fejlesztése 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Telki Zöldmanó Óvoda udvari 
játszóeszközök fejlesztését az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvánnyal történő közös finanszírozásban 
valósítja meg. A Telki Zöldmanó Óvoda saját költségében rendelkezésre álló forrás a 2021.évi 
módosított költségvetés alapján 2.540.000.- Ft összeg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
7./ Területi védőnői körzet fejlesztése 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Pénzügyi Bizottság leveszi napirendről a kérdés megtárgyalását.  
 
8./ Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 
Előterjesztő: polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Lack Mónika, jegyző: Korábbi döntés arról szólt, hogy információra van szükség a gyűjtés 
eredményéről. Ha a gyűjtés jól sikerül, a forrás a Kultúra Alapítványál marad, de csökkenti az 
Alapítvány későbbi költségeit.  
 
dr. Vida Rolland, bizottsági tag: Véleményem szerint, ha a lakosok látják, hogy biztosítva van a forrás 
de még gyűjtési akcióba is kezdünk, akkor joggal fognak felháborodni.  
 
Deltai Károly, polgármester: Nyár miatt leállt a gyűjtés szervezése. Az oszlopok nyár végén fognak 
megérkezni, október környékén valósul meg a telepítés. Az Alapítvány esetében beépíthetünk 
elszámolási kötelezettséget.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag  - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

8 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Megmaradásunk Oszlopainak megvalósítása 

 
Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gyimesbükkel kötött 
testvértelepülési megállapodásunk 10 éves évfordulója alkalmával megvalósítani tervezett 
,,Megmaradásunk oszlopainak” emlékmű elkészítésére 1.250.000.- Ft összegű támogatás biztosít a Telki 
Kultúra Alapítvány részére az önkormányzat 2021.évi költségvetése terhére elszámolási 
kötelezettséggel. 
 
Felelős:                   polgármester 
Határidő:                azonnal 
 
9./ Egyéb 
 
Deltai Károly, polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy a Telki 733/8 teleknek új tulajdonosa van, 
a beruházó 
val többször tárgyaltunk, új település-rendezési szerződés megkötése vált szükségessé, igyekszünk a 
legelőnyösebb feltételeket kialkudni.  
 
Kovács Erika, pénzügyi csoportvezető: Kodolányi költségvetésével olyan szempontból gond van, a nagy 
melegek miatt felmerült igény 3 ventilátorra, de nem adhattunk engedélyt, mert ehhez költségvetést 
kellene módosítani. Javaslom, hogy legyen egy kicsit nagyobb pénzügyi mozgásterük, hogy ilyen 
felmerülő költségeket állni tudják. Másik téma, hogy hoztam egy táblázatot, a pénzügyi információkat 
havonta így össze tudom állítani egy központi programból, ami nagyon informatív, ha szükség van rá.  
 
10./ Polgármester jutalma 
Előterjesztő: alpolgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja 
az alábbi állásfoglalást: 

Telki Község Képviselő-testülete 
Pénzügyi Bizottsága 

9 /2021. (VI.30.) számú PÜB állásfoglalása 
 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Deltai Károly polgármestert 3 havi bruttó illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, pénzügyi csoport 
Az ülésen több hozzászólás nem volt. dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági 
tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
  dr. Földvári-Nagy László         Vida Rolland 
     bizottsági elnök                                  hitelesítő 


